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Centro de Inovação que 
utiliza Design e Tecnologia 
da Comunicação e 
Informação para resolver 
problemas complexos de um 
mercado muito diverso.

Em torno de 650 
colaboradores espalhados 
em alguns estados do país.

CESAR



Primeiramente, 
um pouco de 
contexto



Nossa missão: 
Construção de 
uma linguagem 
visual para a 
escrita de 
contratos 

● Fácil de entender e utilizar
● Geração de código 

Semi-Automático/Automático
● Legível para pessoas de fora 

da área de Ti utilizar
● Coerente com o escopo do 

problema



O que é um contrato?

Um acordo jurídico entre duas ou mais 
partes, escrito e assinado por todos os 
envolvidos no acordo;
É composto por todas as condições que foram 
acordadas entre as partes e que devem ser 

cumpridas. 

Problemas
●

●

●



O que é um Contrato Inteligente? 

São contratos iguais 
aos que existem no 
mundo real só que 
escritos no formato de 
um programa de 
computador cuja a 
execução impõe os 
termos do contrato

Conhecido na literatura 
como Smart Contract 
(SC)

confiança de partes 
não confiáveis acaba 
sendo exigida

Um conjunto de 
promessas 
especificadas em 
formato digital

Mudança de 
Paradigma.





Quais os Objetivos?

Minimizar a necessidade de intermediários confiáveis

Satisfazer Condições Contratuais

Minimizar exceções maliciosas e acidentais



E nós Inputamos isso onde?

●

●



Vamos usar blockchain



Contratos Inteligentes Baseados 
em Blockchain

É possível que os 
contratos inteligentes 
sejam executados em 
código legível por 
máquina na 
plataforma blockchain

A integração da 
tecnologia blockchain 
e contratos 
inteligentes oferece 
flexibilidade para 
desenvolver e projetar 
novos sistemas

Torna-se capaz a 
resolução de 
problemas reais sem a 
necessidade de 
terceiros de tal forma a 
garantir menores 
custos e menores 
tempos



Processo



Para a criação de um contrato é 
necessário: o objeto do 
contrato, assinaturas digitais, 
termos do contrato e uma 
plataforma de blockchain 
descentralizada



   Plataformas
Cada plataforma possui suas características, 
suas particularidades, ambientes de execução 
e todas rodam em paralelo.

Características

●
●
●
●





●

●

●

●

●

●



Linguagens de Programação 
para a escrita de Contratos 
Inteligentes para Ethereum



Orientada a contratos

Baseada em JavaScript

Baseada em JavaScript

Estatisticamente tipada

suporta herança, bibliotecas e tipos 
complexo





Orientada a contratos

Baseada em Python

 Contratos mais fáceis de entender

Sem grandes verbosidades

Preza Principalmente Simplicidade 
e Segurança

   Vyper





   Resumo



Desafios e Desvantagens dos 
Contratos Inteligentes 
Baseados em Blockchain 



Escalabilidade da execução dos contratos

Flexibilidade e problemas de privacidade

Escalabilidade da execução dos contratos

Dependência do timestamp da máquina mineira

Dependência de ordenação de transações

Testar os Contratos
Imutabilidade



Dificuldades na escrita de 
Contratos Inteligentes



Dificuldades para a escrita dos 
contratos

o principal desafio na escrita de 
contratos inteligentes é 
desenvolver/utilizar uma 
linguagem de especificação de 
contrato inteligente que seja 
legível por humanos, 
compilável para código e 
legalmente executável

Uma questão crucial durante o 
desenvolvimento de contratos 
inteligentes, baseados em 
blockchain, é permitir que 
especialistas de domínio 
compreendam, discutam e 
especifiquem o contrato de 
forma colaborativa 

A complexidade da 
codificação de contratos 
inteligentes e a 
necessidade de fazê-lo 
corretamente limitam a 
adoção e a aceitação 

dessa tecnologia 

(HE et al., 2018) (FRANTZ; NOWOSTAWSKI,2016) (Regnath e Steinhorst, 2018)



 E agora? o que nós faz?



Engenharia de Software

ES vem aqui me socorrer
●

Conceitos Base
●

●



Desenvolvimento Dirigido Por Modelos (MDE)

Como funciona o versionamento de dados?
●

●

●



É tudo modelo



O Desenvolvimento dirigido por modelos é 
baseada em dois princípios

Linguagens de 
Modelagem Específicas de 
Domínio 

 Desenvolvida para atender 
um determinado domínio 
de aplicação. 

Mecanismos para 
Transformações 

A partir de modelos é 
permitido gerar os artefatos 
necessários para a 
implementação da 
aplicação



Aquela velha 
história...



Linguagens de Modelagem 
Específica de Domínio (DSMLS)



DSMLs
Linguagens de Modelagem específica 
de Domínio ou Domain-specific 
modeling languages (DSMLs)

●

●

●



   Nossa PipelineExemplos



    A Composição



    Processo de desenvolvimento 
de uma DSML



DSMLs Desenvolvidas para a 
Escrita de Contratos Inteligentes 
Baseados em Blockchain



   Linguagem SPESC



 Linguagem SmaCoNat



 Linguagem ADICO
● Atributos - descrevem as características ou 

atributos de um ator.
● Deontic - descreve a natureza da declaração 

como uma obrigação, permissão ou 
proibição.

● AIm - descreve a ação ou resultado que esta 
declaração regula. 

● Condições - descreve as condições 
contextuais sob as quais esta declaração é 
válida. Se não for especificado, a declaração 
institucional é válida sob qualquer 
circunstância.

● Ou - descreve as consequências associadas 
à não conformidade



Minha Contribuição

● Desenvolvimento de uma DSML 
visual para a criação de contratos 
inteligentes para a plataforma 
Ethereum.

● Contribuição para a melhoria da 
facilidade da escrita dos contratos.

● Geração de códigos de contratos 
inteligentes de forma 
semi-automática.



             SMaCoViL 
Uma Linguagem visual



 O Processo...             

Linguagem 
Visual 
SMaCoVil

Contrato em 
Adico

Contrato em 
Solidity

Deploy do 
Contrato na 
Ethereum



 Próximos Passos   

●

●
●
●



 Experimentos

●



 Validação

●

●



Perguntas 




